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  حادثة حتريق املصاحف
  االعرتاضات على عثمان 

  واجلواب عنها
  
  

  احلمد هللا رب العاملني ولصالة والسالم على سيدنا حممد أفضل األنبياء واملرسلني، وبعد
فهذا حبص خمتصر أرجو أن يكون كافيا يف بيان حادثة حتريق املصاحف أو ختريقها وإيضاح 

  . ان من خمالفة األحكام ومما نسبه إليه اخلوارج عليهأسباب ذلك مع بيان براءة سيدنا عثم
  مجع القرآن يف زمن أبي بكر 
 ، وحصلت حروب الردة ألسباهبا املعروفة، قاتـل  ملا انتهت اخلالفة إىل أيب بكر الصديق     

فيها املسلمون األوائل من ارتد من العرب، واستشهد منهم الكثري، وكان منهم أعداد كبرية              
آن، ويف املعركة مع مسيلمة الكذاب استشهد منهم سبعون، وأهنى بعـضهم            من حفظة القر  

 فـدخل  ولقد عزَّ األمر على عمر   . العدد إىل مخسمائة، من أجلِّهم سامل موىل أيب حذيفة        
على أيب بكر، وأخربه اخلرب، واقترح عليه أن جيمع القرآن خشية الضياع مبوت احلفاظ وقتل               

، خياف  ألمر ألنه كان وقافا عند حدود ما كان عليه الرسول           القرآء، فتردد أبو بكر أول ا     
أن جيره التجديد إىل التبديل، أو يسوقه اإلنشاء واالختراع إىل الوقوع يف مهاوي اخلـروج               

الفكرة  ، فاقتنع بصواب  نه وبني عمر جتلى له وجه املصلحة      ولكنه بعد مفاوضة بي   . واالبتداع
مع الذي يشري به عمر ما هو إال وسيلة من أعظـم            وعلم أن ذلك اجل   .وشرح اهللا هلا صدره   

الوسائل النافعة إىل حفظ الكتاب الشريف، وأنه ليس من حمدثات األمور، وال مـن البـدع    
 بتـشريعه كتابـة     واإلضافات الفاسقة، بل هو مستمد من القواعد اليت وضعها الرسول           

  . القرآن، واختاذ كُتَّاَب الوحي



 ٢

  . )١(ت صلوات اهللا وسالمه عليهومجع ما كتبوه عنده حىت ما
ِه        (في    روى اإلمام البخاري رمحـه اهللا يف صـحيحه         اب َقْوِل |  {  ~  �  m َب
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ةِ  عنه وكان   أخربين بن السَّبَّاِق أَنَّ َزْيَد بن ثَاِبٍت الْأَْنَصاِريَّ رضي اهللا            عن الزُّْهِريِّ قال  ،  )الرَّْأَف
ِممَّْن َيكُْتُب الَْوْحَي قال أَْرَسلَ إيل أبو َبكٍْر َمقَْتلَ أَْهِل الَْيَماَمِة َوِعْنَدُه ُعَمُر فقال أبو َبكْـٍر ِإنَّ                  

ِبالْقُرَّاِء ُعَمَر أََتاِني فقال ِإنَّ الْقَْتلَ قد اْسَتَحرَّ يوم الَْيَماَمِة ِبالنَّاِس َوِإنِّي أَْخَشى أَنْ َيْسَتِحرَّ الْقَْتلُ                
يف الَْمَواِطِن فََيذَْهَب كَِثٌري من الْقُْرآِن إال أَنْ َتْجَمُعوُه َوِإنِّي لَأََرى أَنْ َتْجَمَع الْقُْرآنَ قال أبـو                 
َبكٍْر قلت ِلُعَمَر كَْيَف أَفَْعلُ شيئا مل َيفَْعلُْه رسول اللَِّه  صلى اهللا عليه وسلم  فقال ُعَمُر هـو                    

َزلْ ُعَمُر ُيَراِجُعِني فيه حىت َشَرَح اهللا ِلذَِلَك َصْدِري َوَرأَْيُت الذي َرأَى ُعَمـُر              واهللا َخْيٌر فلم يَ   
قال َزْيُد بن ثَاِبٍت َوُعَمُر ِعْنَدُه َجاِلٌس لَا َيَتكَلَُّم فقال أبو َبكٍْر ِإنََّك َرُجلٌ َشـابٌّ َعاِقـلٌ وال                   

لَِّه  صلى اهللا عليه وسلم  فََتَتبَّْع الْقُْرآنَ فَاْجَمْعُه فََواللَِّه لو      َنتَِّهُمَك كُْنَت َتكُْتُب الَْوْحَي ِلَرُسوِل ال     
كَلَّفَِني َنقْلَ َجَبٍل من الِْجَباِل ما كان أَثْقَلَ َعلَيَّ ِممَّا أََمَرِني ِبِه من َجْمِع الْقُْرآِن قلت كَْيـَف                  

فقال أبو َبكٍْر هو واهللا َخْيٌر فلـم أََزلْ        َتفَْعلَاِن شيئا مل َيفَْعلُْه رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم              
أَُراِجُعُه حىت َشَرَح اهللا َصْدِري ِللَِّذي َشَرَح اهللا له َصْدَر أيب َبكٍْر َوُعَمَر فَقُْمُت فََتَتبَّْعُت الْقُْرآنَ                

َرِة التَّْوَبِة آَيَتـْيِن    أَْجَمُعُه من الرِّقَاِع َوالْأَكَْتاِف َوالُْعُسِب َوُصُدوِر الرَِّجاِل حىت َوَجْدُت من ُسو          
مع ُخَزْيَمةَ الْأَْنَصاِريِّ مل أَِجْدُهَما مع أََحٍد غَْيِرِه   لقد َجاَءكُْم َرُسولٌ من أَْنفُِسكُْم َعِزيٌز عليه                 

ـ         ٍر ما َعِنتُّْم َحِريٌص َعلَْيكُْم   إىل آِخِرِهَما َوكَاَنْت الصُُّحُف اليت ُجِمَع فيها الْقُْرآنُ ِعْنَد أيب َبكْ
حىت َتَوفَّاُه اهللا ثُمَّ ِعْنَد ُعَمَر حىت َتَوفَّاُه اهللا ثُمَّ ِعْنَد َحفَْصةَ ِبْنِت ُعَمَر َتاَبَعُه ُعثَْمانُ بـن ُعَمـَر                    
َواللَّْيثُ عن ُيوُنَس عن بن ِشَهاٍب وقال اللَّْيثُ حدثين عبد الرمحن بن َخاِلٍد عن بن ِشـَهاٍب                 

ِريِّ وقال ُموَسى عن إبراهيم حدثنا بن ِشَهاٍب مـع أيب ُخَزْيَمـةَ             وقال مع أيب ُخَزْيَمةَ الْأَْنَصا    
َوَتاَبَعُه َيْعقُوُب بن إبراهيم عن أبيه وقال أبو ثَاِبٍت حدثنا ِإْبَراِهيُم وقال مـع ُخَزْيَمـةَ أو أيب                  

  .ُخَزْيَمةَ
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   القرآن على عهد عثمان نسخأسباب 
، وتفرق املسلمون يف األمصار واألقطار،      اتسعت الفتوحات يف زمن عثمان واستبحر العمران      

ونبتت ناشئة جديدة كانت حباجة إىل دراسة القرآن، وطال عهد الناس بالرسول والـوحي              
والترتيل، وكان أهل كل إقليم من أقاليم اإلسالم يأخذون بقراءة من اشـتهر بينـهم مـن                 

ن بقراءة عبداهللا بـن  الصحابة، فأهل الشام يقرءون بقراءة أيب بن كعب، وأهل الكوفة يقرءو   
مسعود، وغريهم يقرأ بقراءة أيب موسى األشعري، فكان بينهم اختالف يف حـروف األداء              
ووجوه القراءة، بطريقة فتحت الشقاق والرتاع يف قراءة القرآن، أشبه مبا كان بني الـصحابة    

هؤالء قبل أن يعلموا أن القرآن نزل على سبعة أحرف، بل كان هذا الشقاق أشد، لبعد عهد         
  . )١( بينهم، وكادت تكون فتنةبالنبوة، وعدم وجود الرسول 

عن أيب قالبة قال ملا كان يف خالفة عثمان جعـل  ) ١/٩٥(روى صاحب كتاب املصاحف     
املعلم يعلم قراءة الرجل واملعلم يعلم قراءة الرجل فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حىت ارتفع              

مه إال قال حىت كفر بعضهم بقراءة بعض فبلـغ ذلـك            ذلك إىل املعلمني قال أيوب ال أعل      
عثمان فقام خطيباً فقال أنتم عندي ختتلفون فيه فتلحنون فمن نأى عين من األمصار أشد فيه                

  .اختالفا وأشد حلناً اجتمعوا يا أصحاب حممد واكتبوا للناس إماما
راهيم بن سـعد    إبعن  :" روايات عن ابن أيب داود      ) ٩/١٨(وذكر ابن حجر يف فتح الباري       

عن أبيه فيتنازعون يف القرآن حىت مسع حذيفة من اختالفهم ما ذعـره وىف روايـة يـونس                  
  .فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حىت كاد يكون بينهم فتنة

وىف رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حىت أتى عثمان فقال يـا                   
ا ذاك قال غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرؤون بقراءة           أمري املؤمنني أدرك الناس قال وم     

ذا أهل العراق يقرؤون بقراءة عبد اهللا بـن         إفيأتون مبا مل يسمع أهل العراق و      أىب بن كعب    
  . مسعود فيأتون مبا مل يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضا

 املسجد زمن الوليد    ي لف ينإنخعي قال   وأخرج بن أىب داود أيضا من طريق يزيد بن معاوية ال          
بن عقبة يف حلقة فيها حذيفة فسمع رجال يقول قراءة عبد اهللا بن مسعود ومسع آخر يقـول                  
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قراءة أىب موسى األشعري فغضب مث قام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال هكذا كان من قبلكم                 
 آية من سورة     اثنني اختلفا يف   أناختلفوا واهللا ألركنب إىل أمري املؤمنني ومن طريق أخرى عنه           

البقرة قرأ هذا وأمتوا احلج والعمرة هللا وقرأ هذا وأمتوا احلج والعمرة للبيت فغضب حذيفـة                
وامحرت عيناه ومن طريق أىب الشعثاء قال قال حذيفة يقول أهل الكوفة قراءة بن مـسعود                

ـ                 ها ويقول أهل البصرة قراءة أىب موسى واهللا لئن قسمت على أمري املؤمنني آلمرنـه أن جيعل
قراءة واحدة ومن طريق أخرى أن بن مسعود قال حلذيفة بلغين عنك كذا قال نعم كرهـت       

  اهـ."أن يقال قراءة فالن وقراءة فالن فيختلفون كما اختلف أهل الكتاب
ل هبا القرآن الكرمي مل تكـن       زأضف إىل ذلك أن األحرف السبعة اليت ن       :" )١(وقال الزرقاين 

يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلها، حىت يتحـاكموا          معروفة ألهل تلك األمصار، ومل      
إليها فيما خيتلفون، إمنا كان كل صحايب يف إقليم، يقرئهم مبا يعرف فقط من احلروف الـيت                 
نزل عليها القرآن، ومل يكن بني أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيما شجر بينهم مـن                

  . هذا اخلالف والشقاق البعيد
اث، رأى عثمان بثاقب رأيه، وصادق نظره، أن يتدارك اخلرق قبل أن            هلذه األسباب واألحد  

يتسع، وأن يستأصل الرقع قبل أن يعزَّ الدواء، فجمع أعالم الصحابة، وذوي البصر منـهم ،                
ذلك االختالف، وحسم مادة الرتاع،     يف عالج هذه الفتنة، ووضع حدٍّ ل      وأجال الرأي بينهم    

يرسل منها إىل األقطار، وأن يؤمر الناس بإحراق كل         فأمجعوا أمرهم على استنساخ مصاحف      
  اهـ.."ما عداها، وأال يعتمدوا سواها

   الدفاع عن عثمان 
ه حـرق    اعترضوا عليه يف أمر املصاحف، وازعموا أن       إن الناس الذين قاموا على عثمان       

، بل  املصاحف، وقاوموه على ذلك، واعتراضاهتم عليه يف ذلك مردودة مبا يقرب من البداهة            
إن مل يقتنع جبهلهم احملض، وعصبيتهم، فإنه جيزم بان هلم دافعا هتدمييا مـن               الناظر يف أقواهلم  

  . وراء ما قاموا به من فتنة
   على فعلهفالصحابة وافقوا عثمان 
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  خالصة ما فعله عثمان  -١
  ] ٤٩٨٧[ يف صحيحه برقم )١( اإلمام البخاريقال

ِهيُم حدثنا بن ِشَهاٍب أَنَّ أََنَس بن َماِلٍك حدثه أَنَّ ُحذَْيفَـةَ             حدثنا ُموَسى حدثنا ِإْبَرا    ٤٧٠٢"
بن الَْيَماِن قَِدَم على ُعثَْمانَ وكان ُيَغاِزي أَْهلَ الشام يف فَْتِح ِإْرِميِنَيةَ َوأَذَْرِبيَجانَ مع أَْهِل الِْعَراِق         

فَةُ ِلُعثَْمانَ يا أَِمَري الُْمْؤِمِنَني أَْدِرْك هذه الْأُمَّةَ قبـل  فَأَفَْزَع ُحذَْيفَةَ اْخِتلَافُُهْم يف الِْقَراَءِة فقال ُحذَيْ     
أَنْ َيْخَتِلفُوا يف الِْكَتاِب اْخِتلَاَف الَْيُهوِد َوالنََّصاَرى فَأَْرَسلَ ُعثَْمانُ إىل َحفَْصةَ أَنْ أَْرِسِلي ِإلَْيَنـا               

ِإلَْيِك فَأَْرَسلَْت هبا َحفَْصةُ إىل ُعثَْمانَ فَأََمَر َزْيَد بن         ِبالصُُّحِف َنْنَسُخَها يف الَْمَصاِحِف ثُمَّ َنُردَُّها       
ثَاِبٍت َوَعْبَد اللَِّه بن الزَُّبْيِر َوَسِعيَد بن الَْعاِص َوَعْبَد الرمحن بن الَْحاِرِث بن ِهَشاٍم فََنَسُخوَها يف                

ذا اْخَتلَفُْتْم أَْنُتْم َوَزْيُد بن ثَاِبٍت يف َشْيٍء من         الَْمَصاِحِف وقال ُعثَْمانُ ِللرَّْهِط الْقَُرِشيَِّني الثَّلَاثَِة إ      
الْقُْرآِن فَاكُْتُبوُه ِبِلَساِن قَُرْيٍش فَِإنََّما َنَزلَ ِبِلَساِنِهْم فَفََعلُـوا حـىت إذا َنـَسُخوا الـصُُّحَف يف                 

َوأََمَر ْصَحٍف ِممَّا َنَسُخوا    الَْمَصاِحِف َردَّ ُعثَْمانُ الصُُّحَف إىل َحفَْصةَ َوأَْرَسلَ إىل كل أُفٍُق ِبمُ          
  اهـ."ِبَما ِسَواُه من الْقُْرآِن يف كل َصِحيفٍَة أو ُمْصَحٍف أَنْ ُيْحَرَق

قوله وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف  : ")٢(قال اإلمام ابن حجر العسقالين    
رواه األصـيلي   أن حيرق يف رواية األكثر أن خيرق باخلاء املعجمة وللمـروزي باملهملـة و             

  اهـ."بالوجهني واملعجمة أثبت ويف رواية اإلمساعيلي أن متحي أو حترق
   عثمان توضيح األسس التي اعتمد عليها -٢

وقد روى سويد بن غفلة عن علي بن أيب طالـب           ):"١/٥٢(قال  اإلمام القرطيب يف التفسري       
قراءة حىت إن الرجل ليقول      فإن الناس قد اختلفوا يف ال      ؟ما ترون يف املصاحف   :أن عثمان قال  
  .تك وهذا شبيه بالكفرء من قراءتك وقراءيت أفضل من قراقراءيت خري

 فـإنكم   ، الرأي عندي أن جيتمع الناس على قراءة       : قال . ما الرأي عندك يا أمري املؤمنني      :قلنا
  . الرأي رأيك يا أمري املؤمنني:قلنا.  اليوم كان من بعدكم أشد اختالفاإذا اختلفتم

                                                 
 . طبعة دار ابن اهليثم. ٦٠٧ص. صحيح اإلمام البخاري  كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن  )1(
 ). ٩/٢٠(فتح الباري،   )2(



 ٦

ل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف املصاحف مث نردهـا إليـك                فأرس
الرمحن بـن    فأرسلت هبا إليه فأمر زيد بن ثابت وعبداهللا بن الزبري وسعيد بن العاصي وعبد             

  .م فنسخوها يف املصاحفاحلارث بن هشا
ـ  وزيد بن ثابت يف شيء من        إذا اختلفتم أنتم     :وقال عثمان للرهط القرشيني    وه كتباالقرآن ف

 رد عثمـان    ،ففعلوا حىت إذا نسخوا الصحف يف املصاحف      . بلسان قريش فإمنا نزل بلساهنم    
وأمر مبا سوى ذلـك مـن        ، وأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا       ،الصحف إىل حفصة  

  . القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق
نصار وجلة أهل اإلسـالم     وكان هذا من عثمان رضي اهللا عنه بعد أن مجع املهاجرين واأل           

وشاورهم يف ذلك فاتفقوا على مجعه مبا صح وثبت يف القراءات املشهورة عـن الـنيب                 
صلى اهللا عليه وسلم  واطراح ما سواها واستصوبوا رأيه وكان رأيا سديدا موفقا رمحـة                

  .اهللا عليه وعليهم أمجعني
لعاص وحده وهذا ضـعيف     وقال الطربي فيما روي أن عثمان قرن بزيد أبان بن سعيد بن ا            

وما ذكره البخاري والترمذي وغريمها أصح وقال الطربي أيضا إن الصحف اليت كانت عند              
  اهـ."حفصة جعلت إماما يف هذا اجلمع األخري وهذا صحيح

 وىف هذه إثبـات ظـاهر أنَّ      :" وذلك بعد أن ذكر قصة نسخ القرآن       )١(قال اإلمام الزركشي  
 محلهم على مجعه    ي والذ ،رآن املرتل من غري زيادة وال نقص      الصحابة مجعوا بني الدفتني الق    

ما جاء ىف احلديث أنه كان مفرقا ىف العسب واللخاف وصدور الرجال فخافوا ذهاب بعضه               
 من غري أن قدموا شـيئا أو أخـروا وهـذا    وه من النىب بذهاب حفظته وكتبوه كما مسع  

  .ة عقب تلك اآلية بتوقيف هلم على ذلك وأن هذه اآليالترتيب كان منه 
فثبت أن سعى الصحابة ىف مجعه ىف موضع واحد ال ىف ترتيب فإن القـرآن مكتـوب ىف                  
اللوح احملفوظ على هذا الترتيب الذى هو ىف مصاحفنا اآلن أنزله اهللا مجلة واحدة إىل مساء     

  اهـ."الدنيا

                                                 
 ).١/٢٣٦(، الربهان يف علوم القرآن  )1(



 ٧

عن مصعب بن سعد قال أدركـت       ] ٤٧٧٣[برقم) : ٢/٢٤٦()١(ذكر صاحب كرت العمال   
 .لناس متوافرين حني حرق عثمان املصاحف فأعجبهم ذلك ومل ينكر ذلك منهم أحدا

 عن عبد الرمحن بن مهدي قال خصلتان لعثمان بن عفان ليستا            ] ٤٧٧٤[ برقم   وذكر أيضا 
  .)٢(أليب بكر وال لعمر صربه نفسه حىت قتل ومجعه الناس على املصحف

 من رأيه اجملرد، فضال عن       يفعله عثمان    فالصحابة كانوا جممعني على هذا األمر إذن، ومل       
  .  بل حيمد ويوقر على أن قام بهأنه كان مصيبا يف ذلك، وأنه أمر ال يعاب عليه عثمان 

أي مجـع   [ وكـان ذلـك     : قال ابن حجر  ):"١/١٩١()٣(وقال اإلمام السيوطي يف اإلتقان    
ان يف حدود سنة    وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه ك      : قال. يف سنة مخس وعشرين   ] القرآن

  اهـ."ثالثني، ومل يذكر له مستنداً
مل يقصد عثمان قصَد    : وقال القاضي أبو كرب يف االنتصار      :")٤( يف اإلتقان أيضا   وقال السيوطي 

أيب بكر يف مجع نفس القرآن بني لوحني، وإمنا قصد مجعهم على القراءات الثابتة املعروفة عن                
صحف ال تقدمي فيه وال تأخري، وال تأويل أثِبَت          وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم مب      النيب  

مع ترتيل، وال منسوخ تالوته كتب مع مثبت رمسه، ومفروض قراءته وحفظه، خشية دخول              
  اهـ."الفساد والشبهة

  
  
  
  

                                                 
  اهـ". يف خلق أفعال العباد وابن أيب داود وابن األنباري يف املصاحفرواه البخاري":قال   )1(

: عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي، دار النشر         : كرت العمال يف سنن األقوال واألفعال، تأليف      
  حممود عمر الدمياطي: قيقاألوىل، حت: م، الطبعة١٩٩٨-هـ١٤١٩ - بريوت -دار الكتب العلمية 

 .ابن أيب داود وأبو الشيخ يف السنةرواه   )2(
 .اإلتقان يف علوم القرآن، دار احلديث  )3(
 .مرجع سابق  )4(



 ٨

  اعرتاضات اخلارجني على عثمان  -٣
كانوا ليهم وهم باجلحفة و   إيب طالب   أ فانطلق علي بن     ):"٧/١٧١()١(قال ابن كثري يف تارخيه    
نفسهم باملالمة وقالوا هـذا     أهم وشتمهم فرجعوا على     َبنَّأهم و مره فرد أيعظمونه ويبالغون يف    

مري بسببه وحتتجون عليه به ويقال انه ناظرهم يف عثمـان وسـأهلم مـاذا               الذي حتاربون األ  
وىل أمت الصالة وانه    أ وانه   وحرق املصاحف شياء منها انه محى احلمى      أينقمون عليه فذكروا    

  اهـ."كثر من الناسأمية أعطى بين أوكابر حداث الواليات وترك الصحابة األألا
فأما أصناف اخلوارج والزيديـة فـأهنم       ):"١/١٨٤ ()٢(وقال يف كتاب مقتل الشهيد عثمان     

ينكرون أمر أيب بكر وعمر رض ويربئونه منهما ويثبتون قتل عثمان رض عليه ويـصححونه               
 عثمان رض وإخوانه ويتقلدون دمـه وجيعلونـه أفـضل           ويقولون حنن كنا أعوانه على قتله     

حتريـق  أعماهلم وأعماله وقالوا لو مل يقتله لغلب الدين وذهب اإلسالم وقالوا هـذا بعـد                
ومتزيقها وبعد تعطيل احلدود واألحكام اليت يف القرآن واحلمى والقطائع واجلوائز            املصاحف

األنصار حقوقهم وتفرقهم خاصة وقتـل      وإيواء الطريد وأخذ الفيء وأكله ومنع املهاجرين و       
  اهـ."الرجال وتسيري الصحابة من ديارهم شيء خياف منه على اإلسالم

 الرد على اعرتاضاتهم  -٤
 إىل ما فعلوه، فإنه قادر مبجرد هذه        إن من عرف الدافع الذي دفع الصحابة وفيهم عثمان          

، ولكنا سنورد هنا من كالم      املعلومات على الرد على املخالفني واملعترضني على عثمان         
  . األئمة والعلماء ما به تندفع الشبهة، وتتضح احلجة

عن سويد بن غفلة قال قال علي يا :"بسنده ) ٣٩/٢٤٥(أخرج ابن عساكر يف تاريخ دمشق   
واهللا ما حرقها إال عن مأل من       حرق املصاحف   إياكم والغلو يف عثمان تقولون      الناس  أيها  

  اهـ ". ولو وليت مثل ما ويل لفعلت مثل الذي فعل أصحاب حممد

                                                 
مكتبة املعارف  : إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي أبو الفداء، دار النشر         : البداية والنهاية، تأليف    )1(
 . بريوت–
حممد بن حيىي بن أيب بكر املالقي األندلسي، دار         : لشهيد عثمان، تأليف  لتمهيد والبيان يف مقتل ا    ا  )2(

 .حممود يوسف زايد. د: األوىل، حتقيق: ، الطبعة١٤٠٥ - قطر - الدوحة -دار الثقافة : النشر



 ٩

مث عمد إىل بقية املصاحف اليت بأيدي الناس         : ")٧/٢١٨()١(وقال ابن كثري يف البداية والنهاية     
  .مما خيالف ما كتبه فحرقه لئال يقع بسببه اختالف

ر وعبد  فقال أبو بكر بن أيب داود يف كتاب املصاحف حدثنا حممد بن بشار ثنا حممد بن جعف                
الرمحن قاال ثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال قال يل علي حني                   

  .ن املصاحف لو مل يصنعه هو لصنعتهحرق عثما
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقد رواه البيهقي وغـريه                

ثد قال مسعت العيـزار بـن       من حديث حممد بن أبان زوج أخت حسني عن علقمة بن مر           
حرق تقولون  جرول مسعت سويد بن غفلة قال قال علي أيها الناس إياكم والغلو يف عثمان               

 ولو وليت مثل ما ويل لفعلـت        واهللا ما حرقها إال عن مأل من أصحاب حممد           املصاحف
  اهـ".مثل الذي فعل

وأما قوهلم إنه   ):"١/٥٣٤()٢(لوقال اإلمام ابو بكر الباقالين يف متهيد األوائل وتلخيص الدالئ         
 وال مما يلزم قلوبنا العلم به ولو ثبت لوجب أن حيمل علـى              )٣(فإنه غري ثابت   حرق املصاحف 

أنه حرق مصاحف قد أودعت ما ال حتل قراءته وقد خرج عن أن يكون قرآنا بإفساد نظمه                 
 .طاعن على الترتيل وال وإحالة معناه يف اجلملة فإنه إمام من أهل العلم غري معاند للنيب 
  .هذا هو املعلوم من أمره فيجب أن يكون حرق ما جيب إحراقه

ولذلك ما مل يرو عن أحد من الصحابة أنه قال له قد عصيت اهللا وأذللت الـدين بـإحراق                   
  .مصاحف ال حيل إحراقها

وقد شاهد القوم من ذلك وعرفوا ما ذهب علينا معرفة كنهه وقد ثبـت عدالـة عثمـان                  
  اهـ." متعلق يف ذلكوطهارته فال

                                                 
 . مرجع سابق  )1(
ب مؤسسة الكت : حممد بن الطيب الباقالين، دار النشر     : هيد األوائل يف تلخيص الدالئل، تأليف     مت  )2(

 .عماد الدين أمحد حيدر: األوىل، حتقيق: م، الطبعة١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ - لبنان -الثقافية 
 .قد بينا فيما سبق أنه ثابت  )3(



 ١٠

وأما مجع القرآن فتلك حسنته العظمى،      :")١(وقال اإلمام ابن العريب يف العواصم من القواصم       
وخصلته الكربى، وإن كان وجدها كاملة لكنه أظهرها وردَّ الناس إليها، وحـسم مـادة               

ـ                 رآن اخلالف فيها، وكان نفوذ وعد اهللا حبفظ القرآن على يديه حسبما بيناه يف كتـاب الق
  اهـ."وغريه

، وكالمها  )٣(باحلاء املهملة أو باخلاء املعجمة    -وأما ما روي أنه حرقها أو خرقها      :")٢(وقال أيضاً 
جائز إذا كان يف بقائها فساد، أو كان فيها ما ليس من القرآن، أو ما نسخ منه، أو على غري                    

  اهـ."نظمه، وقد سلم يف ذلك الصحابة كلهم
  موقف عبد اهللا بن مسعود 

، حبجة أنه إمنـا      أنه رفض أول األمر ما فعله عثمان بن عفان           وي عن ابن مسعود     ر
له ذؤابتـان    على مجع القرآن كان صبيا وأن من واله عثمان      يقرأ ما أخذه عن النيب        

  . ولكنه بعد ذلك رجع عن موقفه ووافق اجلماعة. يلعب مع الصبيان
ربين عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد اهللا بـن             قال الزهري فأخ  :" )٤(قال اإلمام ابن العريب   

 عن نسخ كتابـة     لَُزْع يا معشر املسلمني أُ    :مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ املصاحف وقال       
  . يريد زيد بن ثابت، واهللا لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر؛املصاحف ويتوالها رجل

 املصاحف اليت عندكم وغلوها فإن اهللا       ولذلك قال عبد اهللا بن مسعود يا أهل القرآن اكتموا         

 غل يوم القيامة فـالقوا      ١٦١: آل عمران  m  l  k  j  i  h  gl يقول          
  اهـ."اهللا باملصاحف
 )٢(]موقف ابن مسعود ورجوعه عنه[):"٧/٢١٨()١(قال ابن كثري

                                                 
 .   طبعة مكتبة السنة٦٧ص. العواصم من القواصم، مع تعليقات حمب الدين اخلطيب  )1(
 ،  موقف ابن مسعود    العواصم من القواصم، مرجع سابق، وذكر اإلمام ابن العريب بعد ذلك              )2(

 . وقد ذكرناه عن ابن كثري وأنه رجع
بعث عثمان إىل كل أفق مبصحف من تلـك         "):١/٨٨(كتاب املصاحف   قال ابن أيب داود  يف         )3(

 اهـ".بسوى ذلك يف صحيفة أو مصحف أن حيرق وقال غريه خيرق املصاحف اليت نسخوا وأمر 
 ).٢/٦٠٨(أحكام القرآن   )4(



 ١١

وقد روى عن ابن مسعود أنه تعتب ملا أخذ منه مصحفه فحرق وتكلم يف تقدم إسالمه على                 
m قوله تعـاىل    يد بن ثابت الذي كتب املصاحف وأمر أصحابه أن يغلوا مصاحفهم وتال             ز

  l  k  j  i  h  gl          ابة فيما  فكتب إليه عثمان رضي اهللا عنه يدعوه إىل اتباع الصح
أمجعوا عليه من املصلحة ذلك ومجع الكلمة وعدم االختالف فأناب وأجاب إىل املتابعة وترك              

  اهـ".أمجعنيهم املخالفة رضي اهللا عن
 وراعرتاضات على صنيع عثمان 

َ
د
ُّ

  ها 
  . لن جند اعتراضا على هذه القضية إال متكلفا باردا ال قيمة له يف موازين النظر العلمي

فإن قالوا كيف تدعون اإلمجاع علـى مـصحف         :")٣(قال اإلمام الباقالين يف نكت االنتصار     
  وابن مسعود على جاللته وتقدمه خيالفه؟ عثمان 

ذبون مجيع ما روي عنه يف هذا الباب، فأما الرافضة          كالقائلون بفضل ابن مسعود ي    : يقال هلم 
فإهنا تلعنه وتربأ منه ألمور، أحدها أنه من شيعة أيب بكر وعمر، وألهنم معتقدون أنه كـان                 
خطابيا يعتقد بتفضيل عمر وعثمان ويكثر التوجع والتحزُّنَ على عمر، فكيف حيتجون به مع              

العتقاد فيه؟ وحنن أوىل به منهم، ألنه عندنا ممن يعتقد خبالفه وال ينعقد إمجـاع هـو                 هذا ا 
خمالف له، وهو عندنا قائل بتصويب عثمان، وإن كان قد امتنع عن تسليم مصحفه، وكـره                

وقد روى تعلبة بن مالك قال قال عثمان من يعذرين مـن ابـن              . تولية زيد وعْزلَُه هو عنه    
 القرآن، فهال عتب     أُْوِلِه نسخَ  الف والشبهة والتعصب عليَّ إذ مل      اخل مسعود، يدعو الناس إىل   

على أيب بكر وعمر، ومها عزاله عن نسخ القرآن، وولياه زيد ابن ثابت، واتبعت أثرمها فيها                
 مـع ابـن     إال من حسن قول عثمان       )٤(]وما هذا الكالم  [،   بقي من أصحاب النيب     

  . مسعود
                                                                                                                                

 .مرجع سابق  )1(
 . هذا العنوان زدته للبيان  )2(
وهو اختصار كتاب االنتصار لإلمـام أيب بكـر         . ٣٦٣نكت االنتصار أليب بكر الصرييف، ص       )3(

 .  الباقالين رمحه اهللا تعاىل
 . قدرناه لتوضيح املعىن  )4(



 ١٢

مسعود ادفع إليهم هذا املصحف، قال واهللا ال أدفعه إليهم أقرأَين           وروى أن حذيفة قال البن      
  . رسولُ اهللا بضعا وسبعني سورة مث أدفعه إليهم، واهللا ال أفعل

وليس يف هذه الرواية أكثر من االمتناع من دفع املصحف، فأما ما روي من تركه القـراءة                 
 من تأمروين أن أقرأ أعلى قراءة على قراءة: وروي أنه قام خطيبا فقال  . حبرف زيد فكثري جدا   

 بضعا وسبعني سورة وزيد بـن       زيد فواهللا الذي ال إله إال هو لقد أخذت من رسول اهللا             
  . ثابت له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، ويف رواية أخرى لغالم يف الكتاب

:  قـال  وروي أنه قال واهللا ما نزلت يف القرآن آية إال أعلم هبا وأعلم هبا وأعلم فيم نزلت مث                 
  . واهللا الذي ال إله إال هو لو أعلم أحدا أعلم مين بكتاب اهللا ألتيته

 وأنه أخـذه  ِهِفْرَحوأما كراته لتولية زيد وعزله فقد ذكرنا منه طرفا، وليست شهادة عبداهللا لِ  
 طعنا على حرف غريه، ولكنه عنده حجة يف أنه ال جيب عليـه تركـه                من فم الرسول    

  . وحتريق مصحف هو فيه
احلديث ليس قطعا على أنه ال جيوز أن يكون         ....وقوله لو أعلم أحدا أعلم مين بكتاب اهللا         

هو غري معـصوم فيـه، وقـد وردت         فيهم من هو أعلم منه بكتاب اهللا، ألن هذا االعتقاد           
الروايات أن عثمان وعظه وحذره الفُْرقةَ، فرجع واستجاب إىل اجلماعة وحثَّ أصحابه على             

يف حديث طويل أنه قال فمن قرأ عليَّ قراءيت فال يدعها رغبة عنها، ومـن               ذلك، فروي عنه    
قرأ علي شيئا من هذه احلروف فال يدَعْنُه  رغبةً عنه، فإنه من جحد حبرف منه فقد جحـده    

  اهـ. "كله
 دون ابن  زيَد بن ثابت وقال اإلمام الباقالين يف نكت االنتصار يف وجه اختيار عثمان      

 تقدمي زيد بن ثابت على ابن مسعود، مع ما          كيف استجاز عثمان    : ا  قالو:" مسعود  
رضيت ألميت ما رضَي ابن أمِّ عبد، وكرهت هلا مـا           :  وقوله فيه  رأيتموه من مدح النيب     

هبا جهدا جهيدا، وشـهد      ولقي يف اهللا    وإن أول من جهر بقراءة القرآن مبكة        . كرهه هلا 
لرضوان وهو احتزَّ رأس أيب جهل بن هشام، وملا نظـر  ، وبيعة ابدرا، ومجيع مغازي النيب    

وقال لو كنت   . هلما أثقل يف امليزان من جبل أحد      : املسلمون إىل ساقيه ورقَّتهما قال النيب       
 ليلة اجلن، وقال فيه عمر      وكان مع النيب    . مستخلفا أحدا من أميت الستخلفت ابن أم عبد       
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ا لَنغيُب وحيُضُر، وكان صاحب     نَّْحجَُّب ويؤذن له، وإنا ك    بن اخلطاب إنه أقرأ قُرَّاء اهللا، إنا نُ       
  . إنك عليم معلم، إىل غري ذلك مما يطول ذكره:  ومسح رأسه وقالسرِّ النيب 

  . وزيد بن ثابت حديث السنِّ ال تبلغ رتبته إىل رتبة عبداهللا
 األمـة،   أفضل منه، وأعرف بتدبري   بعد تسليم مجيع فضائله قد ثبت أن عثمان         : يقال هلم 

 فيه أكثر، وملا نصب زيدا كان إمام األمة           وإنفاقه أعظم منه، وقول الرسول        وأن جهاده 
غري املتهم، وكان زيد باحملل الشريف يف حفظ القرآن وأحكام الـدين، وحـسن اخلـط                

وأطبق اجلماعة على فضله، على حداثة سنه، ومل ُيـنقَم          والضبط، وكان من خواص النيب      
  .ان اختيارهم له، مع جواز أن يكون اختياره ألنه وافقه على ما أرادهعلى من سبق عثم

  .  مسعود لزالت منافرتهلو اختار ابَن: فإن قيل
 هـو الـصالح     هذا يستلزم نسبة ضعف الدين إليه، ألنه لو علم أن ما فعله عثمان              : قلنا

  .  جيلُّ عن هذاوفرضنا أنه تركه، فقد أعطى الدنية يف دينه، وصار من أبناء الدنيا، وهو
وميكن أن يكون عثمان قد علم أن زيدا يرضى أن يضم إليه غريه ويرضى ما يقوله القرشيون                 

، وأن ابن مسعود ال يدخل حتت ذلك وال يرجع إىل قـول             )التابوت(دون ما يقوله هو حنو      
  . غريه

طـأ  وذلك مردود وال يلتفت إليه، بل هو خ       إمنا قصدت ختطئة عثمان     : مث يقال للمعترض  
  . وضالل

وإمنا خيتار من أراد ضبط املصحف أحسنهم خطا وضبطا وأحضرهم فهما دون من كـان               
  . أقدم أهل عصره حفظا وأفهمهم وأشجعهم

من سره أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه بقراءة زيد، وهذا كالذي قاله يف             : وقد قال الرسول    
  . ابن مسعود

فتعلمتها . قال يل فتعلمها  . ال: قلت. السريانية أحتسن   وروي عن زيد أنه قال قال يل النيب         
  . يف سبعة عشر يوما

يا رسول اهللا غالم بين النجار      :  املدينة أتاين فقال   ملا قدم رسول اهللا     : وعنه عن أبيه أنه قال    
إين ال آمنهم   :  أن يتعلم كتاب اليهود، وقال     قد قرأ ستَّ عشرة سورة، فأمره رسول اهللا         

  . علمته يف بضِع عشرةَ يومافت. أن يبدلوا كتايب
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  اهـ)١(. "، فلحق زيد درجة األكابر وكان يفيت مع الصحابةمث مضى رسول اهللا 
ن اإلمجاع مل يتحقق مبخالفـة      أ :")٢(ما قاله بعض الشيعة    ومما اعترض به على ما فعله عثمان        

وإلغائه أضعاف  عبد اهللا بن مسعود ومن معه من أهل الكوفة حيث عارضوا حتريق عثمان للمصاحف               
القرآن ، فقد كان يأمرهم ابن مسعود ليغلّوا املصاحف وال يعطوها جلالوزة عثمان فيحرقها ، وليلقوا                
اهللا بـها يوم القيامة ، ناهيك عن أن رواياتـهم تنص أن ابن مسعود هو مرجع الصحابة يف القـرآن                   

  اهـ".بتعيني من رسول اهللا
مر، مث وافق اجلماعة بعد ذلك، فكان اإلمجاع بعد         إمنا خالف ابن مسعود أول األ     : واجلواب

  . االختالف، وهو حجة
وأما ما زعمه من أن ما ألغاه عثمان أضعاف القرآن، فإمنا هو وهم ال دليل عليه إال حمـض                   

  . خترصات من الشيعة اإلمامية ومن وافقهم
فاعلموا :"٤٢٢ ص  تأليف أيب بكر الصرييف    قال القاضي أبو بكر الباقالين يف نكت االنتصار       

رمحكم اهللا أن الذي جيرد القول بأن القرآن نقص منه وزيد فيه وغُيَِّر وُبدِّلَ الرافضةُ دون                
  اهـ."غريها

إن اهللا تعاىل افترض على األمـة       : وشيء آخر وهو أن نقول    :")٣(وقال اإلمام الباقالين أيضا   
املعىن، فمىت قلنـا إن     أن تؤدي مجيع القرآن كما أنزل، ومل يفَْسح يف نقل شيء منه على              

  اهـ ."األمة ذهبت عن حفظ كلمة منه قلنا بتضييعها، وذلك باطل
من قال إن إمجاع الصحابة يصحح حذف قرآن أنزله اهللا عـز      :")٤( أيضا  الرافضي ذلك الشيعي وقال  
  اهـ"!؟وإال فما معىن أمر النيب هلم بالتمسك بالقران ! وجل ؟

ا من القرآن، إمنا مجعوا ما كان متفرقا على عهـد أيب            إن الصحابة مل حيذفوا شيئ    : واجلواب
وحرقوا ما بقي من الـصحف      . ، مث نسخوه على وجه واحد على عهد عثمان          بكر  

                                                 
 . مرجع سابق.  بتصرف: ٣٦٩ص.  نكت االنتصار أليب بكر الصرييف: عن كتاب   )1(
 . حتريف القرآن، موقع إسالميات دوت كومكتاب اإلتقان يف   )2(
 . ، طبعة منشأة املعارف باإلسكندرية٤٢٢ نكت االنتصار، أليب بكر الصرييف، ص  )3(
 . من املوقع املشار إليه أيضا  )4(
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اليت ختالف ما اجتمعوا عليه مما كان فيها باإلضافة إىل القرآن ما يكتبه الصحابة مما مسعوه من                 
  . ه، ولئال يزداد اخلالف بتراكم األزمان وغريه، وذلك لئال خيتلط القرآن بغريتفسري النيب 

 ان كان خرق وحرق القران هو افضل احللول هلذه املشكلة، لكان من :")١(وقال ذلك الرافضي أيضا
لكنه اقرها لدرجة انه . األوىل ان حيرق النيب القران بنفسه ، آو ان يبطل هذه التوسعة يف قراءة القران 

 حني استصعب عليهم التسليم هبذه االختالفات يف قراءات كان يضرب يف صدر عمر وآىب بن كعب
  .القران

ترى هل كان عثمان احرص من النيب على األمة ؟ هل إمجاع األمة ال يتم آال خبرق وحرق القران وإلغاء التوسعة 
  اهـ"؟النبوية يف قراءة القران على سبعة أحرف 

، مل ال يكون كانت قد كتبت يف زمن الرسول  أنا ال نسلم أن املصاحف اليت حرقها عثمان : واجلواب
الصحابة قد كتبوها باجتهادات شخصية منهم كل واحد حبسب علمه معرفته بعد وفاة النيب عليه الصالة 

  . والسالم، ولذلك احتاج الصحابة أمجعون إىل مرجع يوافق عليه اجلميع

 فال نسلم أهنا كانت خارجة عما   من اختالف الصحابة كحادثة عمر وأيبوأما ما كان يف زمن النيب 
ومل . كتبه الصحابة يف املصحف اجلامع العثماين، وما الدليل على أهنا قد خرجت منه ومل يلتفت إليها الصحابة

  ال تكون من قبيل االختالف املوجود اآلن بني القراءات املتواترة؟؟ 

  نقل اإلمجاع على صحة فعل عثمان 
أمـا  ) :"٢/٤٤٢ ()٢( ، فقال يف فتاويه    على ما فعله عثمان     نقل اإلمام السبكي اإلمجاع     

الباطلة ملا فيها من    حتريق املصاحف   اإلمجاع فإمجاع الصحابة مع عثمان رضي اهللا عنهم على          
زيادة أو نقص على املصحف اجملمع عليه فإذا جاز حتريق الكتاب لباطل فيه فالكتابة عليـه                

  اهـ."باإلبطال أوىل

                                                 
 .املوقع السابق  )1(
ونقل هذا عنه رمحه اهللا ابنه العالمة تاج الـدين الـسبكي يف طبقـات الـشافعية الكـربى                     )2(
)١٠/٢٩٠(. 
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 ذلـك، ومل  يات على أن الصحابة كانوا متوافرين عندما فعل عثمان وقد سبق ذكر الروا 
  . يعترض أحد، بل إهنم وافقوه ومشوا معه فيه

  واحلمد هللا رب العاملني 

  كتبه 

  سعيد فودة

  وليس لنا إىل غري اهللا تعاىل حاجة وال مذهب

  

 


